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Holly Jolly Christmas 
 
Have a holly, jolly Christmas; 
It's the best time of the year 
I don't know if there'll be snow, 
but have a cup of cheer. 
Have a holly, jolly Christmas; 
And when you walk down the street 
Say Hello to friends you know 
and everyone you meet. 
 
Oh, ho, the mistletoe 
hung where you can see; 
Somebody waits for you; 
Kiss her once for me. 
Have a holly jolly Christmas, 
and in case you didn't hear, 
Oh by golly, have a holly, 
Jolly Christmas this year. 



 
 
 
 
 

 
 

 

 

 
V��T� Cr�St��ă - T�� C�r�St��� L��� 

 

Biserica Ortodoxă Română “Sfânta Treime” 
3315 Verdugo Road, Los Angeles, California, 90065 

 

Office: (323) 255-8583                                                      Home: (818) 365-4274                  
Cell: (818) 388-5483                                                            Fax: (818)  688-3965 
  
Email: ConstantinAlecse@gmail.com                      Website -  www.biserica.org   

 

Facebook - www.facebook.com/Biserica.Romaneasca 
Facebook - www.facebook.com/groups/RomaniidinCalifornia 

Parish Priest  V.Rev.Fr. Constantin Alecse  (818) 365-4274 (818) 388-5483  

Sub-Deacon  Panait-Lucian Cufuioti  (818) 508-8381 (310) 925-1004  

Sub-Deacon  Gabriel Petru Vamvulescu  (310) 571-1989 (310) 999-5474  

Sub-Deacon Liviu G. Constantinescu (805) 526-0310  (818) 489-2988  

President Marian Serban (818) 206-5746 (818) 715-0905 

Vice-President Ion Anton (323) 561-5742 (323) 255-8583 

Treasurer Victoria Rezmeritsa (323) 255-8583 (323) 309-5833 

Secretary Marcela Dora Serban (818) 206-5746 (818) 322-5495 

Ladies Aid President Getta Jercan  (323) 664-0094 (323) 661-0177  

Trustee/Epitrop I Vasile Luca (818) 254-6066 (323) 255-8583 

Trustee/Epitrop II Daniel  Ganea (909) 319-9513 (323) 255-8583 

Managers Victoria & Anatol Rezmeritsa (323) 255-8583 (323) 309-5833 

    

    

    

PARISH  OFFICERS  & THEIR COORDINATES 

TABLE OF CONTENT - CUPRINSUL REVISTEI 
Notă privind viitoarea grafică a revistei  “Viața Creștină” 

Pg.2 - Funcționarii 2021 - Cuprins Pg.10 - Se lasă apusul… (Ion Anton) Pg.17 - Fotografii de la PRAZNICE 

Pg.3 - Holy Nativity, +Archb Nathaniel Pg.11 - Biserica după pandemie Pg.19 - Pastoral Visit - +Bishop Andrei 

Pg.5 - Fr Hopko - 55 Maxims  Pg.15 - Slujbele de Crăciun Pg.20 - Financial Report (Easter 2021) 

Pg.6 - Biserica și pandemia (fr.dr.RG) Pg.15 - Comitet Nominare, Consiliul 2022 Pg.21 - Nativity Letter, Mt.Tikhon OCA 

Pg.7 - Eu nu cred în Mos Crăciun Pg.16 - Colind pentru România Pg. 22 - Pomelnic (2022) 

Pg.9 - Se apropie Craciunul Pg.17 - Rugăciuni pentru bolnavi Pg.23 -  Convocare Sinod (2022)  

 

 

* Toate articolele și celelalte materiale ce vor fi publicate în viitoarele numere ale Revistei 

“Viața Creștină”, vor fi însoțite numai de tablouri și desene colorate, în loc de Sfinte Icoane.  

HOLY TRINITY ROMANIAN ORTHODOX CHURCH 

Biserica Ortodoxă Română “Sfânta Treime” 



 

Hristos Se naște! 

Măriți-L! 

„Toată făptura să se 

îmbogățească, să se 

bucure și să 

dănțuiască, că 

Stăpânul tuturor a 

venit să 

viețuiască împreună cu robii, izbăvindu-ne din 

stăpânia celui străin, pe noi, cei covârșiți de 

stricăciune” (Canonul Înainteprăznuirii, Icosul 
Cântării a treia) 

Preaiubiți fii duhovnicești în Hristos: 
Preacucernici și Preacuvioși Părinți, Venerabili 
Monahi și Monahíi, 
Iubiți Credincioși ai de Dumnezeu păzitei noastre 
Episcopii, 
 
„Dumnezeu Tatăl și Domnul nostru Iisus Hristos 
să vă dăruiască har și pace, iar de la noi, 
arhierești și părintești binecuvântări!” 
 
Iubiți Credincioși, 
 
Din nou, Dumnezeu ne-a binecuvântat să 
prăznuim nașterea în trup a Fiului Său și 
Domnului nostru Iisus Hristos. Nașterea Sa a fost 
vestită de la începutul istoriei omenirii. Nașterea 
în trup a Fiului lui Dumnezeu Tatăl a fost rânduită 
prin Fecioara Maria din Nazaret în timp real, în 
timpul domniei împăratului roman Cezar 
Augustus. Creștinii mărturisesc nașterea lui 
Hristos de fiecare dată când rostesc Crezul. 
„Cred... și într-Unul Domn Iisus Hristos, Fiul lui 
Dumnezeu, Unul-Născut, Care din Tatăl S-a 
născut mai înainte de toți vecii. Lumină din 
Lumină, Dumnezeu adevărat din Dumnezeu 
adevărat, născut, nu făcut; Cel de o ființă cu 
Tatăl, prin Care toate s-au făcut. Care, pentru noi 

oamenii și pentru a noastră mântuire, S-a 
pogorât din ceruri și S-a întrupat [trup S-a 
facut] de la Duhul Sfânt și din Maria Fecioara, 
și S-a făcut om”. 
Acest eveniment este „începutul mântuirii”. 
Venirea Domnului Iisus are ca scop lucrarea 
dumnezeiască, mântuirea. El a venit pentru a 
desființa neascultarea lui Adam și a Evei, 
pentru a restaura ceea ce ei pierduseră. 
Înfățișarea Mântuitorului Hristos ca păstorul 
cel bun este una cu care toți suntem 
familiarizați. Așa cum reținem din cuvintele 
citate, El a venit să ne izbăvească din robia 
morții. Așadar, aceasta nu este doar o 
sărbătoare anuală în calendarul nostru creștin, 
ci este un act universal, atemporal al lui 
Dumnezeu pentru întreaga umanitate. 
Păstorul cel Bun a venit să răscumpere toată 
omenirea din toate generațiile până la a Doua 
Sa Venire și restaurarea universală. 
Cuvintele încântătoare ale acestui imn di 
Canonul Înainteprăznuirii ne înalță inimile spre 
nădejde și pace duhovnicească. Nădejde, 
pentru că Dumnezeu Însuși a venit pe pământ 
și bate la ușa inimii noastre sau, mai bine zis, 
ușor și afectuos, precum un tată își trezește 
copilul din somn pentru a-i vesti un dar, acela 
al iubirii. Prin venirea Sa, suntem încredințați 
că totul este bine. 
Pace duhovnicească, pentru că toate 
tulburările noastre, frustrările noastre, 
îngrijorările noastre sunt înlăturate prin 
ridicarea noastră pe umerii Lui, îmbrățișându-
ne, pentru că „... a venit să viețuiască 
împreună cu robii Săi”. El este, cu adevărat, 
Păstorul cel Bun și Iubitor. 
Sfântul Chiril ne amintește că: „Această pace s
-a realizat prin Hristos. Căci, de Unul singur 
ne-a împăcat cu Tatăl și cu Dumnezeu, luând 
din mijlocul nostru vinovăția vrăjmașă, 
împăcând două popoare printr-un singur om și 
unind într-o singură turmă pe cei din cer și pe 
cei de pe pământ.” (Ziua de Crăciun) 
O preocupare majoră a omului modern este 
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singurătatea lui. Deși este înconjurat de nu-
meroase imagini și persoane, această singurătate 
nu este rezultatul faptului de a fi singur din punct 
de vedere fizic, ci aceluia de a se simți nesigur 
din punct de vedere duhovnicesc de a fi vrednic 
de Creatorul său. Omul tânjește după Dumnezeu, 
Tatăl său. Adam și Eva L-au respins pe Creator, 
iar El i-a lăsat singuri. Dar, fiind un Tată iubitor, El 
a sădit sămânța speranței împăcării prin promisi-
unea venirii Fiului Său și de a „viețui împreună cu 
robii Săi”. 
Sfântul Apostol și Evanghelist Matei împărtășește 
cu noi cuvintele Arhanghelului: „Iosife, fiul lui 
David, nu te teme a lua pe Maria, logodnica ta... 
Ea va naște Fiu și vei chema numele Lui: 
Iisus, [care înseamnă mântuitor] căci El va mântui 
poporul Său de păcatele lor” (Mt. 1, 20-21). 
Aici se pune în evidență făgăduința, sămânța îm-
păcării. 
Iisus vine să se sălășluiască printre noi și să ne 
mântuiască de păcatele noastre. Mai mult decât 
atât, El ne restabilește într-o viață nouă și fără de 
sfârșit, ne eliberează din starea de „stricăciune”, 
adică din autodistrugere. Fiind veșnic, Iisus ne 
dăruiește darul vieții veșnice. 
Nașterea Sa, cu adevărat, produce bucurie și voie 
bună. 
Cugetând asupra imnului, „dănțuim, pentru că 
Stăpânul tuturor a venit”. Sfântul Efrem Sirul ne 
înalță inimile și ne îndeamnă să ne schimbăm 
viețile prin contemplările sale asupra sărbătorii: 
„Aceasta este ziua care a deschis o poartă în 
slava cerului pentru rugăciunile noastre. Astăzi, 
Domnul naturii împotriva naturii Sale a schimbat; 
să nu ne fie lucru anevoios să ne schimbăm 
voințele rele... Astăzi, Dumnezeirea S-a întipărit 
pe Sine Însăși în umanitate, ca și umanitatea să 
se întipărească și să se facă podoabă în pecetea 
dumnezeirii”. („Imnul 1 la Nașterea Domnului”) 
Acest îndemn pentru noi ne înfățișează că, așa 
cum Dumnezeu cel Atotputernic Și-a asumat 
starea noastră decăzută, tot așa și noi ar trebui să 
râvnim să ne înălțăm din singurătate și egocen-
trism la starea de a fi, în mod real, fiii și fiicele 
Sale. „Să fim cu luare-aminte, fraților, … care … 
în preștiința dumnezeiască suntem destinați a fi 
părtași împărăției celei cerești a lui Dumnezeu și 
egali ai îngerilor Săi...”. Sf. Grigorie al Romei  

(PL 76, col. 1103).  

În aceeași manieră, Sfântul Ioan Gură de Aur 
ne invită să „... ne bucurăm și să ne veselim...” 
„Veniți, deci, să prăznuim Sărbătoarea. Pentru 
că în această zi, robia străveche a luat sfârșit, 
diavolul este nimicit, demonii fug, puterea 
morții este frântă, paradisul s-a deschis, 
blestemul este înlăturat, păcatul este îndepăr-
tat de la noi, greșeala a fost ștearsă, adevărul 
a fost restabilit... viețuirea cea cerească a fost 
însămânțată pe pământ, îngerii comunică fără 
teamă cu oamenii, iar oamenii acum vorbesc 
cu îngerii.” 
El explică în continuare: „Cum de sunt posibile 
toate acestea? Pentru că Dumnezeu este 
acum pe pământ, iar omul în ceruri; din toate 
părțile toate se unesc. El a devenit Trup, iar nu 
Dumnezeu, pentru că El era deja Dumnezeu. 
De aceea S-a făcut trup, pentru ca pe Cel pe 
Care nu L-a cuprins cerul, să-L primească 
astăzi o iesle. Pe El, Cel care, dintr-o încurcă-
tură, a creat o cale deslușită...”. („Omilie în 
dimineața de Crăciun”, PG 56, col. 385) 
În cele din urmă, Sfântul Leon, Papă al Romei, 
ne încurajează prin cuvintele sale: 
„Recunoaște, creștine, vrednicia care-ți este 
dăruită. Fiind făcut părtaș al naturii 
dumnezeiești, nu lăsa nicio fărădelege să te 
târască înapoi în viața rușinoasă de altădată. 
Fii răspunzător față de capul și trupul căruia 
ești membru. Prin taina botezului, ai devenit 
templul Duhului Sfânt”. („Omilie în ziua de 
Crăciun”, PL 4, col.190). 
Preaiubiților, să dăm mulțumire lui Dumnezeu 
pentru această prăznuire și să prindem curaj 
cu ocazia acestei sărbători a mântuirii. Să ne 
bucurăm, anul acesta, așa cum nu am făcut-o 
niciodată. 
Să alergăm la Păstorul cel Bun și să ne arun-
căm în brațele Lui, pentru a fi înălțați spre 
nădejde și pace. Să-i strângem pe cei dragi în 
jurul nostru și să mărturisim neîncetat vestea 
cea bună și minunată, Evanghelia, aceea că 
Dumnezeu a venit în mijlocul nostru pentru a 
viețui cu noi și pentru a ne mântui, astfel încât 
să devenim desăvârșiți în prezența Lui pentru 
veșnicie. 
 
Hristos Se naște! Măriți-L! 
+ NATHANIEL, Arhiepiscop 

Christ ian Li fe  -  Viaţa Creşt ină Volume 64, Issue 7– 12, 2021 Page 04 



Below is a series of short 
phrases, or maxims, that I 
have found to be very practi-
cal and helpful. We can often 
times think that the spiritual 
life is very complicated and 
and hard to live. Fr. Thomas 
was asked to come up with a 
simple and concise list of the 
essence of our Life in Christ as 
we struggle on the path to-
wards salvation. He came up 
with these 55 maxims. I would 
encourage you to post them 

somewhere where you can see them often.  
 
  1.  Be always with Christ and trust God in everything. 
  2.  Pray as you can, not as you think you must. 
  3.  Have a keepable rule of prayer done by discipline. 
  4.  Say the Lord's Prayer several times each day. 
  5.  Repeat a short prayer when your mind is not occu-
pied. 
  6.  Make some prostrations when you pray. 
  7.  Eat good foods in moderation and fast on fasting 
days. 
  8.  Practice silence, inner and outer. 
  9.  Sit in silence 20 to 30 minutes each day. 
  10. Do acts of mercy in secret. 
  11. Go to liturgical services regularly. 
  12. Go to confession and holy communion regularly. 
  13. Do not engage intrusive thoughts and feelings. 
  14. Reveal all your thoughts and feelings to a trusted 
person regularly. 
  15. Read the scriptures regularly. 
  16. Read good books, a little at a time. 
  17. Cultivate communion with the saints. 
  18. Be an ordinary person, one of the human race. 
  19. Be polite with everyone, first of all family members. 
  20. Maintain cleanliness and order in your home. 
  21. Have a healthy, wholesome hobby. 
  22. Exercise regularly. 
  23. Live a day, even a part of a day, at a time. 
  24. Be totally honest, first of all with yourself. 
  25. Be faithful in little things. 
  26. Do your work, then forget it. 
  27. Do the most difficult and painful things first. 
  28. Face reality. 
  29. Be grateful. 
  30. Be cheerful. 

  31. Be simple, hidden, quiet and small. 
  32. Never bring attention to yourself. 
  33. Listen when people talk to you. 
  34. Be awake and attentive, fully present 
where you are. 
  35. Think and talk about things no more than 
necessary. 
  36. Speak simply, clearly, firmly, directly. 
  37. Flee imagination, fantasy, analysis, figur-
ing things out. 
  38. Flee carnal, sexual things at their first ap-
pearance. 
  39. Don't complain, grumble, murmur or 
whine. 
  40. Don't seek or expect pity or praise. 
  41. Don't compare yourself with anyone. 
  42. Don't judge anyone for anything. 
  43. Don't try to convince anyone of anything. 
  44. Don't defend or justify yourself. 
  45. Be defined and bound by God, not people. 
  46. Accept criticism gracefully and test it care-
fully. 
  47. Give advice only when asked or when it is 
your duty. 
  48. Do nothing for people that they can and 
should do for themselves. 
  49. Have a daily schedule of activities, avoid-
ing whim and caprice. 
  50. Be merciful with yourself and others. 
  51. Have no expectations except to be fiercely 
tempted to your last breath. 
  52. Focus exclusively on God and light, and 
never on darkness, temptation and sin. 
  53. Endure the trial of yourself and your faults 
serenely, under God's mercy. 
  54. When you fall, get up immediately and 
start over. 
  55. Get help when you need it, without fear or 
shame. AMIN...AMIN...AMIN... 
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Mulți dintre noi nu 
am mai venit la 
biserică de când 
a început pande-
mia. 
Lumea se teme 
de moarte, ca și 
cum până acum 
moartea n-ar fi 
existat din tot-
deauna; ca și 
cum pandemia ne

-ar fi preluat viața. Noi, cei care astăzi venim la 
biserică, afirmăm Biserica, mai presus de orice! 
Vouă, celor de acasă, noi vă simțim lipsa din 
multe puncte de vedere. Vrem să știți că ne și 
simțim mult mai săraci fără voi, atât la propriu, cât 
și la figurat. Desigur, tuturor, ne este dor de 
Biserica de altă dată. Ne este dor de copiii de la 
Școala Duminicală; dar prea puțini părinți mai 
răspund chemării Bisericii. Ca Preot, vorbesc 
Duminica și unii mă ascultă, dar mă întreb dacă 
mă și aude cineva. 
Scriu scrisori, dar prea puțini răspund. Chem ma-
mele să ajute să predea copiilor religia, dar se 
pare că ne-am abandonat menirea. Scriu pe 
Facebook, dar totul se rezumă la un “Like” fără 
consecințe concrete. Iată, cum prind din nou viață 
cuvintele Evangheliei:  
“V-am cântat din fluier, dar n-ați jucat; v-am cântat 
de jale, dar nu v-ati tânguit”. Biserica, ca prea 
mulții bunici de azi, se simte uitată. Mă întreb: 
Oare de ce? Este oare pandemia și teama de 
moarte mai tare decât iubirea și puterea lui Hris-
tos? 
Nu este oare firesc să ne întrebăm ce se petrece, 
așa, deodată, cu noi și cu credința noastră?  
Oare uităm că Hristos a omorât moartea?  
Oare, am uitat că suntem poporul ales, cel nou 
numit cu numele Lui?  
Oare ne îndoim de puterea Lui?  
Oare ne-am pierdut și noi direcția spirituală, ca și 
poporul ales, rătăcitor prin pustie?  
Oare nu mai avem nevoie să ne mărturisim 
păcatele; să ne cuminecăm?; să ne aducem copiii 
la Hristos și la Biserică?  
Dacă-i lipsim de Dumnezeu, atunci, când nu vom 

mai fi noi pe aici, pe ei cui îi vom lăsa?  
Dacă nu-i hrănim acum cu Cuvântul Lui, pe ei 
cine-i va hrăni sufletește în pustia unei lumi 
fără suflet și goale de Dumnezeu?  
Dar, mai ales, nu ne mai temem oare că tre-
buie să dăm și noi socoteală: pentru apatia 
noastră, pentru duhul descurajării căruia ne-
am predat, pentru părăsirea credinței și a da-
rului lui Hristos, biruitorul morții?  
 
Preiubiților,  
 

Fiul lui Dumnezeu 
ne spune: „Nu vă 
temeți de cei ce 
ucid trupul, iar su-
fletul nu pot să-l 
ucidă” (Mr. 10,28)! 
Să ne ferim de 
pandemie, dar să 
ne temem numai 
de Dumnezeu, Cel 
care ne dă puterea 
să fim biruitori prin 
Fiul Său! Ca și 
Hristos, vreme de 

trei zile, Biserica a fost încuiată în mor-
mânt, pentru trei luni din cauza acestei pan-
demii. 
Dar, puterea lui Dumnezeu ne-a izbăvit și pe 
noi, ca pe dreptul Lazăr, din mormânt. A înviat 
Lazăr și L-a slujit încă 30 de ani!  
Astăzi, noi suntem Lazăr! Ca și aceluia, acum, 
Hristos ne poruncește nouă, celor credincioși: 
Ieșiti din letargia ucigătoare, generată de pan-
demie și de „cioclii” sau de politrucii ei!  
Hristos ne spune: Lăsați morții să-și îngroape 
morții lor! Treziți-vă, sculați-vă, veniți la Hris-
tos, Biruitorul morții, Căruia se cuvine să-I cân-
tăm, acum, și în veacurile ce vor veni, imnul 
triumfului și al Bisericii, și așa să-I cân-
tăm:Hristos a înviat din morți cu moartea pe 
moarte călcând și celor din morminte viață dă-
ruindu-le! 
 
Pr. Protopop Dr. Remus Grama 
(preluare din “Solia”, editia de toama, 2021) 
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BISERICA ȘI PANDEMIA 

 

 



A-L pune pe 
Hristos și 

Nașterea Lui pe 
un loc secundar 
în viața noastră 

e identic cu a nu
-L pune pe nici 
un loc . Pentru 

că ceea ce nu-i la 
locul lui, nu-i unde 

se cuvine. Povestea lui Moș Crăciun e o poveste 
inventată. Nu de foarte mult timp.  

Însă Naștere lui Hristos este Adevărată. De peste 
2000 de ani se propovăduiește acest adevăr.  
În ultimul timp asta cam deranjează.  
Omul inventează…, iar Dumnezeu proniază. 
Nu avem nevoie pentru copii de povestea ireală a 
lui Moș Crăciun, care se suprapune cu întâietate 
Nașterii Mântuitorului lumii – Iisus Hristos (ca 
atunci când cresc copii să le frângeți inima cu 
adevărul despre acest “moș” și rolul lui cel 
mofturos), pentru a deveni mai buni. 
Adevărul lui Hristos ne va face mai buni pe fie-
care dintre noi. 
De ce e lupta asta așa de mare pentru a nu mai fi 
cunoscut Hristos, ci uitat…, abandonat?!? 
Personal nu am fost crescut cu o asemenea 
poveste a “moșului” și le mulțumesc pentru asta 
părinților mei. Mai ales mamei care din pruncie 
îmi vorbea doar de Domnul Iisus Hristos și de tot 
ceea ce a făcut El pentru noi toți.  
Sfinții Părinți ai Bisericii lui Hristos, în toate minu-
natele lor scrieri despre Nașterea Mântuitorului 
nostru Iisus Hristos, nu au pomenit nimic de nici 
un ” Moș Crăciun”.  
Oare pentru că Sfinți Părinți erau insensibili să nu 
puncteze ei farmecul crăciunului … să nu vadă ei 
atâta bunătate în povestea “moșului”?  
Oare trebui reevaluați părinții Bisericii de 2000 de 
ani, pentru că nu prea sunt actuali… că sunt cam 
depășiți de viața modernă și de sclipirile ei bune? 
Serios ?!? 
Eu nu vă doresc să aveți parte de nici un fel de 
Moș Crăciun, ci de Veșnicul Tânăr Hristos, care 
se naște mereu doar in inimile celor ce îi fac loc în 
exclusivitate Lui în inima lor … chiar dacă inima 
lor, momentan, e doar o peșteră întunecoasă, 
poate deveni oricând mormântul învierii fiecăruia 

din moartea păcatului la viața cea veșnică. 
Cine vrea să-l “încreştineze” pe Moș Crăciun, 
să știe că nu e vorba de o realitate acolo, ci 
doar de o forțare de imaginație.  
Unii i-au găsit rolul de a fi fost gazda care a 
primit Familia Sfântă în acea noapte din 
Betleem. Au făcut și colindă cu această te-
matică.  
Nu avem nici o mărturie scripturistică în acest 
sens și nici o scriere a unui Sfânt Părinte pen-
tru a argumenta asta. Deci e un fals, un mit 
nou, o poveste nouă, o evlavie exagerată a 
unora, din ce în ce mai mulți. Să zicem că am 
vrea să acceptăm acest nou rol al personaju-
lui, dar cu o singură condiție:  
Acel Moș Crăciun dacă vrea să fie perceput ca 
fiind bătrânul care la primit pe Hristos să se 
nască în staulul său din Betleem, atunci să 
facă bine ca în călătoriile lui de bine prin lume, 
să vestească prin colindă pe Hristos și 
Nașterea Lui din Sfânta Fecioară Maria și 
nicidecum să se promoveze doar pe sine și 
“bunătatea” lui.  
Atunci, hai să zicem că l-am crede.  
Dar câți dintre dumneavoastră ați văzut vreun 
Moș Crăciun colindând despre Nașterea Mân-
tuitorului nostru Iisus Hristos?!? Eu pe nici 
unul. Dacă or fi, atunci e bravo!, dacă nu, 
atunci sunt doar niște impostori într-o sărbă-
toare care nu le aparține. 
Unii creștini nici nu sesizează nedreptatea 
făcută Pruncului Iisus de Ziua Nașterii Sale în 
lumea noastră, prin aceste “sărbători” de îm-
prumut … și cu alte ocazii (vezi iepurașul de 
paște). E ca și cum te duci la sărbătorit acasă 
și în loc să te preocupe sărbătoritul, te pre-
ocupă mai mult un anume musafir, nepoftit, 
care atrage deliberat toată atenția asupra lui, 
cu tot felul de figuri … care mai de care mai 
atractive … iar de sărbătorit uită toată lumea, 
pentru că a devenit plictisitor.  
“Musafirul” acela ajungând “spiritul” petrecerii 
… fiind mult mai interesant în ochii tuturor și o 
face în mod intenționat tocmai pentru a devia 
atenția tuturor de la sărbătoritul casei la el 
însuși și la “bunătatea” lui. Un egoist cu acte 
în regulă. Iar asta să se repete an de an. Și 
nimeni să nu spună absolut nimic.  
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Nu Cred în Moş Crăciun, de ierom. Dimitrie Ivasco  

 



Oare chiar nu realizăm penibilul situației? 
Trăim din ce în ce mai mult într-o lume plină tot 
mai mult cu tot felul de confuzii … atrăgătoare și 
de satisfacții de moment. Trupul este desfătat 
până la îmbolnăvire…, iar suflet înfometat, lăsat 
în părăsire. Ce viață tristă plină de hliziri ne pro-
pune mereu vrășmașul lui Dumnezeu și potrivni-
cul mântuirii noastre în această lume plină de 
iluzii. Iar omul ajunge mereu și mereu secătuit 
sufletește … și cu un dor interior imens după cu 
totul altceva … după sensul existenței sale după 
care este însetat ființial, iubirea lui Dumnezeu – 
Creatorul. 
Iubirea milostivă a lui Dumnezeu nu cuprinde și 
iubirea de idoli buni … înseamnă să nu știi ce în-
seamnă un idol dacă îi susții “rolul” lui “firesc” în 
această lume. 
Idolul se substituie mereu lui Dumnezeu … e total 
împotriva lui Hristos, Omul și Dumnezeu, venit în 
lumea oamenilor să descopere lor tot Adevărul 
pentru mântuire și să nu ne mai hrănim cu iluzii 
deșarte căutând permanent în noi automântuirea 
noastră. Nu există mântuire pentru nimeni fără de 
Mântuitorul lumii – Iisus Hristos. 
De ce trebuie inventat un anume “moș” pufos ca 
să fi mai darnic de Sărbătoarea lui Hristos ?!? 
Plus că pe la unii copii, mai săraci, oricât ar fi ei 
de cuminți, “moșul” ăsta nu trece niciodată. Care 
mai este exemplul “minunat” acolo, care mai e 
învățătura morală din toată treaba asta ?!? Și 
când copiii văd la televizor sau pe stradă că sunt 
mai mulți “moși” din ăștia activați … cum le mai 
întrețineți ideea unicității “moșului”? Păi e unul 
sau mai mulți? Cum în halul ăsta pe copii să-i 
amețiți și să-i prostiți? 
Oare nu mai bine educați copiii cum că darurile 
vin efectiv de la pruncul Iisus real și direct, cu 
ocazia Sărbătorii Nașterii Lui în lumea noastră, că 
El a ajutat pe părinți să le cumpere daruri și mai 
multe cele ce le aduc bucurie în această pe-
rioadă? 
Facem asta în mod real în amintirea Lui, pentru 
că prin Nașterea Lui, El tocmai este Darul suprem 
făcut omenirii întregi de Tatăl nostru cel din ceruri, 
Darul Mântuirii … Pentru că de la El a venit viața, 
puterea și sănătatea părinților pentru copiii lor și 
de la nici un “moș” inventat de mințile oamenilor 
… rămași în pană de idei … ca să inventeze reni 
zburători și tot felul de “dorințe arzătoare” și atot-

cuprinzătoare … împlinite de urgență. 
Când aud în această perioadă: Ție ce vrei să-
ți aducă “moșul” ? Dar ție, dar ție? Și nu sunt 
întrebați numai copiii, ci și cei ce se doresc a fi 
percepuți cu suflet de copil, dar sunt mai mult 
cu mintea naivă decât cu inima curată, în sen-
sul de autoprosteală, de zici că de Crăciun 
sărbătorim autoprosteala. Iar răspunsurile la 
autoprostiți sunt de-a dreptul pur și simplu. 
Eu vreau ca Moșul să mă ajute să slăbesc. 
Eu vreau ca Moșul să mă ajute să fiu mai bun. 
Eu vreau ca Moșul să-mi de-a mai multă sănă-
tate și putere de muncă. 
Eu vreau ca Moșul să mă ajute să-mi găsesc 
un iubit după sufletul meu și la anul să mă 
mărit cu el. 
Eu vreau ca Moșul să-l facă pe bărbatul meu 
să nu mai bea atât, să aduc bani acasă, să nu 
mai joace jocuri de noroc … și să fie mai sen-
sibil cu mine. 
Eu vreau ca Moșul să mă ajute să-mi cumpăr 
cea mai tare mașină … să le dau gata pe 
toate gagicile care mă vede pe mine că am 
valoarea mea. 
Și undeva într-un ungher se mai aude vocea 
stinsă a unui copil stingher: Eu vreau ca Dum-
nezeu să-i aducă mai repede pe părinții mei 
acasă. 
Cine crede în Moș Crăciun, acela cu siguranță 
are o percepție absolut greșită despre Dumne-
zeu. Pentru că el crede că Dumnezeu este un 
moș cu barbă albă în ceruri … Ceea ce este 
erezie și idolatrie. De aceea în icoana orto-
doxă a Preasfintei Treimi niciodată Tatăl nu e 
zugrăvit ca fiind un bătrân cu barba albă. Dacă 
apare și în ortodoxie pe undeva această imag-
ine este pentru că au fost acolo influențe 
apusene, însă erminia ortodoxă nu permite 
așa ceva. Că unii mai zic despre acest Moș 
Crăciun că poate fi perceput ca simbolul Tată-
lui din Cer. Doamne păzește de o așa inter-
pretare. 
Și când te gândești că Hristos tocmai se naște 
pe pământ ca pe oameni de înșelăciunea 
diavolului să-i izbăvească. Iar oamenii, în fie-
care an, tocmai de această sărbătoare se 
prostesc în ultimul hal. Hristos vrea să ofere 
omului înțelepciunea, însă el preferă mai mult 
prosteala.  
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Și când te gândești că 
Hristos tocmai se 
naște pe pământ ca 
pe oameni de 
înșelăciunea diavolu-
lui să-i izbăvească. Iar 
oamenii, în fiecare an, 
tocmai de această 
sărbătoare se prost-
esc în ultimul hal. 
Hristos vrea să ofere 
omului înțelepciunea, 

însă el preferă mai mult prosteala. Vrea să-i ofere 
omului Adevărul, iar el preferă mai mult iluzia și 
minciuna. 
Moș Crăciun nu există, chiar dacă unii preoți îl 
aduc și la biserică în această perioadă. Masca și 
iluzia nu-i a creștinismului. Moș Crăciun se de-
mască în Biserică, nu se promovează prin 
Biserică. Puneți-l să se spovedească și să se 
împărtășească. O să aibă curajul vreun preot să 
spună: “Se împărtășește robul lui Dumnezeu, Moș 
Crăciun?!? Ci cel ce este dincolo de mască se 
împărtășește și nu masca, Gheorghe, Ion, Mihai 
(Crăciun, doar dacă așa îi este numele de botez). 
Rugămintea mea este: Nu vă mai prostiți copiii cu 
treaba asta, că o să îi faceți să nu mai creadă nici 
în Dumnezeu, când vor crește mari și se vor izbi 
de greutățile vieții, crezând că până la urmă toate 
sunt povești frumoase inventate de părinți în anii 
copilăriei, ca să le formeze o lume în roz… și vor 
crede că povestea lui Dumnezeu e una tot la fel, 
inventată… pentru a oferii speranțe deșarte 
oamenilor într-o lume mai bună dincolo de lumea 
asta. 
Cu toții vom da seama de tot ce facem și ce 
gândim în lumea aceasta, care nu e deloc roz, ci 
plină de greutăți. E un război nevăzut între bine și 
rău, până la sfârșitul lumii acesteia a păcatului. 
Învățați pe copii să fie eroi ai binelui, într-o lume 
în care răul e amestecat cu binele, dar și să 
înțeleagă că frumusețea stă în Biruința mereu a 
Binelui numai prin Iisus Hristos ! 
Nu vă mai prostiți, purtați-vă matur cu proprii copii 
… într-o zi vă v-a fi greu să le explicați de ce i-ați 
mințit … fiți de partea Adevărului, de partea lui 
Hristos, El însuși nu crede în Moș Crăciun, ci în 
TATĂL cel etern și fără îmbătrânire. 
Bunul Dumnezeu să vă înțelepțească pe toți!!! 
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Se apropie Crăciunul 
de Dorin Andronesi Vasile 

 
Se apropie și seara  
Luminează steaua sus pe cer, 
Și va naște iar fecioara 
Chip frumos, frumos de înger. 
 
Mai târziu eu am aflat 
Că-ntr-o iesle, se va naște  
Chipul sfânt și luminat 
Cel ce astăzi ne iubește. 
 
Nu eram în a ce-a vreme 
C-o primeam pe prea curata, 
În odaie, cald cu lemne 
Nu în grajd cu oi și vaca. 
 
Să se nască, mântuitorul  
La căldură de creștin, 
Pe un pat undei cuptorul  
Bucurându-ne festin. 
 
Însă astăzi, ce pot face 
Îl primesc la ușa mea 
Doar colinda ce aduce 
Bucuros venirea sa. 
 
Nu-l vedem în chip de sfânt  
Că el vine-n altă stare,  
Cum sânt oameni pe pământ 
În cerșetori în rele straie.  
 
Astăzi s-a născut Mesiia...  
Ne spun Magii care vin, 
Nu au daruri... și colinda  
Eu mă rog, dar și mă-nchin. 
 
O ce veste minunată 
Se va naște pruncul sfânt , 
Colindați-l încodată 
Iar se-ntoarce pe pământ. 
 
Să ne-aducă bucurie 
Să ne scape de necaz, 
Numai El poate și știe 
Ce va fi-n ultimul ceas.  
 

La Mulți Ani! 
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de Ion Anton 

Aripile obosite ale 
apusului  peste 
acest sfârșit de an 
fâlfie,  anul 
îndreptându-se spr 
prisaca  veșniciei 
înscris  cu  litere 

triste  în  răbojul  istoriei  zbuciumate  a  omenirii, 
aceasta plătind un imens preț cu suferință și moarte 
pentru îndepărtarea de credința față de Acela care 
ne-a  creat  dupa  chipul  si  asemănarea  Lui,  de 
morală, de iubire a aproapelui. Îndepărtându-ne de 
recunoștința față de Creator, folosind libera opțiune 
dintre bine și rău, înclinând mai mult spre rău, este 
mai facil și mai amăgitor, ispititor. În acest timp 
cenușiu,  o geană  a  luminii  unui  nou răsărit  ne 
atenționează, umplându-ne inimile și cugetele de un 
nou avânt, de speranță, un val aducător de bine din 
oceanul lumesc. Acest val de bine presupune că 
asperitățile vieții ultimilor doi ani, să ne fi șlefuit 
simțurile,  să  ne  fi  ușurat  de  balastul  păcatelor, 
făcându-ne mai buni, mai toleranți, mai iubitori de 
sine  și  de  aproapele,  zgura  răutăților  să  ne 
debaraseze de boala pizmei, invidiei, urii, să ne 
bucurăm de trăirea fiecărei zile ca și  cum ar fi 
ultima.  

Pentru a reuși să avem trezvia indicată de sfinții 
părinți,  trebuie să  avem o permanentă  stare de 
veghe la ceea ce gândim și facem pentru a nu călca 
strâmb pe calea mântuiri. Și pentru că suntem în 
postul  Nașterii  lui  Iisus,  să  facem din  post  un 
antrenament  al  ființei  noastre  spre  săvârșirea 
faptelor bune, a înfrânări gândurilor deviate de la 
calea mântuiri. 

Să ne rugăm cu fața spre această geană de lumina, 
pentru un an prosper, în pace, să ne îmbrățișeze cu 
dragoste și  să  ne umple sufletele și  casele de 
roadele credinței, spre o viață tihnită și îndestulată. 
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Se lasă apusul, dar mijeste lumina 

unui nou răsărit ! 

Ai vaccin din spațiul divin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi-a dăruit destinul, darnic, mie 
Logodnă între mine și tainica chimie. 
Mendeleev mi-a pus concret în față, 
Tabelul său, să-l am întreaga viață. 
 
Să deslușesc reacția stării divine, 
Că din elementele chimice, viața provine. 
Ca să-nțeleg spre ce o lume astăzi merge, 
Să deslușesc adânc fundamentala lege. 
 
Chimia, legătura dintre cauză și efectul său, 
E legea existenței ce-a dat-o Dumnezeu. 
De aici decurge tot ce astăzi trăim și pătimim, 
Răsplată cauzală de la Hristos primim. 
 
Deci omule din nebulosul veac,  
Te rog să iei aminte, miraculosul leac, 
Prin care putem să viețuim și tu și eu, 
Ca darul oferit de Bunul Dumnezeu. 
 
Desigur că primim și pământesc vaccin, 
Dar salvator euharistic divin, 
Iar tratamentul cel bun ce ne conduce, 
E Sângele Salvări ce-a curs pe Sfânta Cruce. 
 
Ce azi trăim e o boală nesățioasă, 
De vrem să devenim ființa sănătoasa, 
Ne framântăm într-un vramelnic chin, 
De nu vom săvarși și-a Duhului vaccin. 
 
Putem să îl aflăm ușor și abitir 
Aflându-se în permanență în potir, 
Ca dar dumnezeiesc la Sfânta Liturghie, 
Devii un vaccinat, imun pentru vecie. 
 

Ion Anton, Los Angeles, California, Biserica Sfânta 
Treime (Nașterea Domnului, 2021) 
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Reflecții personale: Biserica în timpul pandemiei  
și după COVID-19 

(dacă va trece vreodată!)  

 

Restricțiile din cauza pandemiei de COVID-19 în 
2020, care într-un fel sau altul continuă și astăzi, 
au reprezentant un test pentru întreaga societate, 
și cu precădere și pentru biserici, și credincioșii 
lor, nevoiți să renunțe la o serie de ritualuri, pe 
care le consideră de maximă importanță, mai ales 
la Sărbătorile legate de Înviera Domnului 2020.  
Restricțiile impuse slujbelor bisericești și 
împărtășirii cu Sfintele Taine au fost văzute de 
unii preoți și credincioși practicanți drept o intruzi-
une a statului în treburile bisericești. Mulți au pro-
testat față de regulile impuse de autoritățile, in-
vocând libertatea religioasă, rolul spiritualității în 
tratarea bolilor și contaminarea  prin împărtășire. 
 
Mulți consider că virusul COVID-19 este un război 
biologic, global. Și, foarte mulți se întreabă dacă 
acest virus a fost trimis de Dumnezeu, sau a fost 
permis de El datorită păcatelor omenirii, fiindcă, 
Dumnezeu este pe tronul veșnic, și nimic nu se 
întâmplă fără voia Lui, fie cea directivă sau cea 
permisivă.  (Luca 21:18)  
 
Ce rol joacă această pandemie? E ca ploaia, 
dacă doriți. Pentru unul care vrea să fie senin, 
ploaia e ca un blestem. Pentru unul care lucrează 
în agricultură și o așteaptă, ploaia este o mare 
binecuvântare. Virusul acesta nu poate fi la fel 
pentru fiecare.  
 
Depinde mult de unde am fost noi, ca indivizi, ca 
familii, ca Biserică și ca societate. Pentru unii, e o 
pedeapsă. Pentru alții e un premiu. 

 

Chiar pentru societăți poate fi o pedeapsă din 
partea lui Dumnezeu. Dacă ne uităm la planul 
general, în ce au investit oamenii? În păcat, în 
nelegiuire, în îndepărtare de Dumnezeu. În 
România sau Europa, multe legi sunt îm-
potriva valorilor din Sfânta Scriptură. Pentru 
astfel de oameni, pandemia aceasta poate fi o 
pedeapsă. 
Pentru alții, am ascultat mărturii că pandemia 

aceasta a fost o binecuvântare și un premiu din 
partea lui Dumnezeu, au avut un timp excelent 
cu familia, la unii le-a mers afacerea și, în 
această perioadă, Dumnezeu chiar i-a binecu-
vântat din punct de vedere spiritual și material. 
Pentru unii, pandemia e biciul lui Dumnezeu, 
pentru alții e binecuvântare. Poate că unii ar 
trebui să ne întrebăm cum transformăm biciul 
lui Dumnezeu în binecuvântare, pedeapsa în 
premiu.  
 

Lecțiile din pandemie 
 
Prin această pandemie, Dumnezeu ne-a adus 
un mesaj complex. Ne-am dat seama că 
suntem la mâna lui Dumnezeu, că viața e 
fragilă. Oamenii care au luat cu seriozitate ce 
este viața sunt înțelepți. 
Virusul, pandemia aceasta, au fost folosite de 
Dumnezeu pentru a ne aduce aminte care sunt 

adevăratele valori. În ultimii 30 de ani, 
creștinismul din România a fost „virusat” de 
materialism. Avem versete: „căutați mai întâi 
Împărăția lui Dumnezeu, apoi toate celălalte”, 

 



dar acestea au devenit slogane care dau bine, iar 
viața de fiecare zi bătea afirmațiile noastre. Acum 
Domnul ne arată că valorile sunt nestatornice și 
trecătoare, și să nu ne încredem niciodată în ele. 
Sunt unii care au pierdut în câteva zile valori mate-
rial câștigate în ani. 
Unii au învățat importanța relațiilor. Dacă ele sunt 
bune, ești binecuvântat de Dumnezeu. Dacă 
relațiile nu funcționează, degeaba funcționează 
altceva.  
Dacă în locul pandemiei era venirea Domnului, ce 

făceam? Dacă acum am fost nepregătiți, cum ar fi 
fost dacă era revenirea Domnului? Timpul pierdut 
nu poate fi recuperat.  
Poate creștinii au învățat și că lumea nu le e 

prietenă. Am considerat că trăim într-o societate 
care e de partea noastră. Să fim serioși! Cei care 
au luat decizii vizavi de biserici și de închinarea 
publică nu au avut nici o treabă cu binele Bisericii! 
Eu apreciez că ei se gândesc la binele trupului 
nostru, însă noi toată viața am spus că suntem și 
materie și duh și că partea spirituală este mai im-
portantă decât trupul, iar acum, dintr-o dată, 
suntem doar trup și ne înspăimântăm de tot felul 
de lucruri... Aceștia nu caută binele nostru.  
Mă gândesc la efectele acestei pandemii în trupul 
oamenilor, în economie, în relații, în sufletul 
oamenilor. Se va întâmpla mult rău, pentru că Sa-

tana profită de acest aspect. Mă tem ca, după 
această pandemie, atunci când vor trage linie și 
vor socoti, unii să realizeze că tot ce au adăugat în 
acest timp au fost niște kilograme în plus și niște 
păcate. 
Dacă realizăm toate acestea, cred că e mila lui 
Dumnezeu care ne spune „v-am trimis un test pe 
care l-ați picat, sau l-ați picat parțial”. Indiferent 
dacă spunem că L-a trimis sau a permis, Dumne-
zeu ne-a trimis acest test pentru că ne iubește și 

vrea să ne pregătim. Dacă nu învățăm nimic de 
aici, am mai pierdut o lecție divină și va veni și alta 
mai grea. 
 
Ce să facă Biserica după COVID-19? 
 
Dacă un creștin învață ceva de aici și hotărăște 
„eu am fost într-o relație bună cu Dumnezeu, am 
trecut cu bine prin pandemie, ce fac în continu-
are?” E simplu, „cine e sfânt să se sfințească”, 
perseverați în lucrurile bune!  Ce învață o familie? 
O familie care a avut relații bune va continua 

relațiile bune. Dacă o familie nu a avut 
prioritățile stabilite corect, să își facă alte 
priorități, inspirate din Cuvântul lui Dumne-
zeu.  
Ce învață slujitorii Bisericii? E un test și pen-
tru noi. Mă gândeam: Cât de mult m-a durut 
în această perioadă că nu am putut fi împre-
ună cu Biserica? Cât de mulțumit am fost că 
am slujit Biserica online? Dacă ar fi după 
mine, cât mi-aș fi dorit eu să țină perioada 
aceasta? Fiecare slujitor va spune „am păs-

torit Biserica așa cum a cerut Hristos”, sau va 
spune doar „am informat, am motivat Biserica 
printr-un cuvânt pe care l-am rostit”? 
Ce să facă biserica locală? Simplu. Noi nu 
avem în Biblie Biserica de „pandemie” și de 
„prosperitate”, ci o misiune foarte clară: să 
vestim Evanghelia Domnului IIisus Hristos, să
-L prezentăm pe El ca Mântuitor, să extindem 
Împărăția. O biserică care își dă seama că a 
fost ceea ce trebuie, înainte de pandemie și 
în timpul ei, perseverează.  
S-ar putea ca o biserică să spună „noi am 
fost bine înainte de pandemie, perioada 
aceasta ne-a încurcat”. În timpul pandemiei, 
Biblia și misiunea Bisericii nu s-au schimbat, 

dar s-au schimbat metodele. Nu avem în Bib-
lie metode sfinte. Mandatul și misiunea sunt 
sfinte, dar metodele... orice funcționează. În 
timpul pandemiei au fost mulți colegi care au 
găsit metode creative și au văzut că 
funcționează și că Evanghelia poate fi trans-
misă, i-am apreciat foarte mult.  
Poate o biserică și-a dat seama că s-au abă-

tut de la misiunea noastră. Sunt biserici 
mulțumite de ce se întâmplă între ziduri. 
„Venim împreună, cântăm și ne bucurăm îm-
preună, mulțumim lui Dumnezeu că avem 
100 de ani, că avem cor, sau poate numai 
cantor, avem organizații, avem tineri”.  
Bine, dar le avem pentru ce anume?  
Dacă Biserica a fost sarea pământului până 
acum, să continue să participe la binele 

societății. Poate o biserică spune „noi ne-am 
pierdut gustul, am avut lumina lui Hristos, dar 
am cam ținut-o sub obroc să ne luminăm unii 
pe alții, nu am ieșit în afară”... Totul se re-
zumă la relația noastră cu Iisus Hristos și la 
cum ne poziționăm față de El - ascultare to-
tală sau parțială.  
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Cred că numai la morți nu va fi schimbare. Dar 
există pericolul că toate acestea se vor termina 
și, peste 6 luni, dacă pune cineva un „film” de 
anul trecut și unul din acest an, să nu fie nici o 
diferență. Dacă nu păstrăm lecțiile pe care le 
învățăm acum, foarte ușor vom reveni înapoi la ce

-a fost, nici nu ne vom da seama.  
 
Biserica și autoritățile 
 
Noi toți avem nevoie de schimbare. Asta e partea 
bună și ne dă speranță, faptul că noi toți știm că 
nu suntem mulțumiți. Există frământare. Biserica 
chiar e marginalizată, și chiar închisă pe pe-
rioada postului Mare și Sărbătoarea Cea mai 
Mare a Creștinătății, Sfintele Paști (Învierea 
Dpmnului Hristos, 2020)  Preoții au încercat să 
facă ce-au putut mai bine, pentru păstorirea tur-
mei, dar și-au dat seama că nu poți păstori turma 

online. Poți să trimiți o învățătură online dar, pen-
tru noi, sunt importante părtășia frățească, rugă-
ciunea împreună (chiar dacă ne rugăm fiecare 
acasă) și faptul că Biserica e adunată laolaltă, și 
mai presus de toate, Cina Domnului, Euharistia, 
Sfânta Liturghie. 
Mulți slujitori, indiferent de confesiune, au făcut 
tot ce au putut ca să se ocupe de oile lor în 
această perioadă. Marea problemă a fost în fap-
tul că au venit organelle statale și guvernamen-
tale care, printr-o lege universal au băgat în-
treaga turmă în staul, iar slujitorii turmei au tran-
spirat, cu dorința să facă tot ce pot mai bine pen-
tru turma încredințată, în aceste condițiile date. 
Durerea mea mare este că nu am protestat sufi-
cient, nu am spus statului „nu, noi ne vom scoate 
oile la pășune, pentru că oile ne-au fost dăruite 
de Dumnezeu și sunt în grija noastră și nu statul 
știe unde înfloresc oile mele, ci eu știu, ca păstor, 
și mai ales Păstorul cel Mare”. 
Unii poate spun: „Voi sunteți egoiști? Nu vă 
gândiți la binele nostru, că suntem în societate?”  
Dar și noi trăim în societate, ne rugăm pentru ea, 
participăm la binele societății, plătim taxe mai 
mult ca alții, pentru că Biblia ne învață să fim 
cinstiți. Când membrii noștri sunt sănătoși, ei par-
ticipă la binele societății. Când ei se îm-
bolnăvesc, se mai adaugă încă o plagă la so-
cietatea care oricum e bolnavă.  
Frământarea mea nu a fost dacă eu m-am ocu-
pat bine de oile din boxa în care ne-a pus statul, 

pentru că aici cu toții am transpirat, ci dacă tre-
buia să permitem statului să bage oile în boxa 
respectivă. 
A doua problemă e că stăm la mila statului până 
deschide ușa ca să le scoată puțin afară. Dar pe 
drumuri nu există pandemie, stai bară la bară, 
oamenii circulă. La magazin nu există pandemie 
și reguli, și dacă te duci în piață, Doamne-
ferește!  
Gândul următor este „lăsați-ne și la biserică, ca 
la piață”. Vă dați seama cum sună? Noi n-avem 
oferte, nu vindem căpșuni și pătrunjel să se îm-
bulzească lumea, ci oamenii sunt disciplinați. 
Ideea e „lăsați piața să fie piață și Biserica să fie 
Biserică”!  
Întrebarea e dacă oamenii se îmbolnăvesc și 
mor din punct de vedere spiritual... E normal să 
avem grijă de trup, de sănătate, darul lui Dum-
nezeu. Dar nimeni nu are dreptul să spună „ai 
grijă doar de trup, nu și de sufletul tău”. Trebuie 
să se priceapă că biserica, comunitatea lui Hris-
tos, este locul în care Dumnezeu ne-a pus îm-
preună, în care venim să plângem împreună, să 
ne ajutăm, să ne rugăm și ne zidim împreună.  
Atunci când s-a dat voie să se slujească în aer 
liber, noi am ieșit cât am putut afară să ne întâl-
nim. Știu că noi avem unele pretenții câteodată 
absurde și că unii nu pricep nimic din ce 
spunem noi. Dar pricepem noi. De aceea 
spunem statului „Lăsați-ne să facem ce ne-a 
chemat Dumnezeu și vă asigurăm că suntem 
responsabili și lucrăm la binele societății, pentru 
că nu facem asta doar de 2-3 luni de zile, ci de 
când ne-a chemat Hristos. Când spunem bărba-
tului să se poarte cu demnitate în familie, lucrăm 
la binele familiei și al societății. Când spunem 
cetățeanului și membrului din biserică să fie 
model la locul de muncă, să nu lucreze pentru 
că îl vede cineva, ci să lucreze cinstit pentru că 
Dumnezeu îl vede și să-i respecte pe fiecare, 
toate acestea sunt pentru binele societății”. Dar 
există lupta aceea demonică, pe care noi de 
multe ori nu vrem să o recunoaștem… 
 
Exprimarea publică a creștinilor 
 
Am văzut la unii tineri cât de ușor acceptă ca 
normalitate niște reguli care nouă ne aduc 
aminte de un alt sistem. Nu e vorba doar de 
limitarea libertății de exprimare a creștinilor, 
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Pe de-o parte, spunem că suntem ai lui Hristos și depin-
dem de El. Pe de altă parte, spunem „hai să fim mai vo-
cali”. Și lumea spune: „dar de ce nu te rogi la Dumne-
zeu și lasă-L pe el să facă”. Trăim deocamdată într-o 
societate care ne permite asta și, dacă societatea îmi 
permite deocamdată să îmi exprim punctul de vedere, 
democratic și cu bun simț, e datoria mea să folosesc 
aceste pârghii. Apostolul Pavel, ajuns în situația în care 
dreptul roman conta, a spus „știți că eu, care ascult de 
Hristos, am cetățenie romană?” Dacă mâine nu vom 
mai avea voie să ne exprimăm democratic, nu în-
seamnă că nu ne vom exprima, dar nu vom apela la 
legile care sunt în vigoare. Legea va fi persecuție, vom 
apela la legea lui Dumnezeu, căci „trebuie să ascultăm 
mai mult de Dumnezeu decât de oameni”. Dar faptul că 
apelăm la legi omenești nu înseamnă că renunțăm la 
legea lui Dumnezeu. Noi rămânem cu Dumnezeu, ne 
bazăm pe El, ne facem partea. Pentru că suntem și 
cetățeni ai țării, câtă vreme legile sociale ne permit, 
apelăm și la ele. Mâine, când ele nu ne vor permite, 
rămânem cu legea lui Dumnezeu. 
 
Nu vre-au să mă îmbolnăvesc, ce să fac!? 
 
Credeți că dorește cineva să se îmbolnăvească? Abso-
lut nimeni… Nici eu nu aș fi dorit să mă îmbolnăvesc, 
însă tot m-am îmbolnăvit cu acest blestemat de Covid 
19. Nu numai eu, ci și soția.  
Nu ne-a fost ușor timp de aproape 3 săptămâni… 
Credeți-mă…  
Însă nici o clipă nu am considerat îmbolnăvirea ca pe o 
pedeapsă din partea lui Dumnezeu.  
Ba chiar îndrăznesc să spun că pandemia aceasta a fost 

o binecuvântare și un premiu din partea lui Dumnezeu 
(“a badge of honor”, cum adesea glumeam cu enoriașii mei!).  

În această perioadă am reflectat mai mult la relația mea 
personală cu Dumnezeu, și duhovnicește vorbind, sunt 
mai mult fortificat în slujirea lui Hristos, slujind turma 
încredințată, fiind conștient că vor veni vremuri și mai 
grele. Personal cred că trăim vremurile de pe urmă, iar 
Biserica ar trebui acum să fie mai activă decât oricând, 
pentru că oamenii vor avea atât de mult de lucru după 
ieșirea din pandemie, încât nu știu cât de mult se vor 
mai gândi la Dumnezeu. Să fim gata pentru semănat și 
secerat... Dumnezeu ne va da înțelepciune, discer-
nământ și puterea necesară pentru perioada ce ur-
mează, numai dacă noi căutăm mai întâi împărăţia lui 
Dumnezeu, și toate celelalte lucruri ni se vor da nouă 
(Luca 12:31) Text completat și cu câteva reflecții ale pasto-
rului baptist, Viorel Iuga (2021). 

M-am vaccinat 
 
M-am vaccinat, și-mi amintesc momentul 
Ce mi-a adus deplină libertate 
Așa cum precizează Testamentul 
Primit-am vindecarea de păcate. 
 

Sunt vaccinat cu doza cea mai tare 
Din serul Sfânt ce-i veșnic garantat 
Potența lui e infinit de mare 
Care din moarte viața mi-a salvat. 
 

Sunt vaccinat cu doza de iubire 
Produsă de-un Ceresc laborator 
Eram pierdut, răutăcios din fire 
De-atunci resimt al dragostei fior. 
 

Iau periodic doza ce răsfrânge 
În toată ființa un surplus de Har 
Care constă-ntr-o Pâine și un Sânge 
Simbolizând pe-acel de la Calvar. 
 

Mai iau și rîvnă și înțelepciune 
Ce-ajută sănătatea să sporească 
Acestea le primesc prin rugăciune 
Când inima-i curată, fără mască. 
 

Îmi mai lipsește-o doză de iertare 
Care conține pace și credință 
Puterea ei egal în lume n-are 
E bustul ce-ntărește-orice ființă. 
 

Că-n lumea asta, tot mai tulburată 
Nu-i cel mai important o carte verde 
Ci ființa să îți fie transformată 
De antidotul care nu se pierde. 
 

Păcatul este boala nemiloasă 
Care sfârșește într-un veșnic chin 
Spiritual, nu-i ființă sănătoasă 
Fără de Har și-a Duhului vaccin. 
 

Iar tratamentul cel mai eficace 
Nu-i scump deloc... de fapt e gratuit. 
Plătind pentru păcatele rapace 
IIisus Hristos în chinuri a murit. 
 

Prin Sângele Salvării de pe cruce 
Care se dobândește prin credință 
IIisus Hristos, și azi salvare-aduce 
Și vindecare pentru-a ta ființă. 
 

Când ai luat vaccinul cum se spune 
Devii schimbat deplin și bucuros 
Făcând într-una numai fapte bune 
Slujindu-L și iubindu-L pe Hristos. 
 

Inoculat de Domnul pe vecie 
Eu merg pe cale zilnic fericit 
Cu-acei ce mă-nsoțesc spre-Împărăție 
Având certificat de: Mântuit! 
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Slujbele Praznicului Nasterii Domnului,  
 si Plicurile de Craciun, 2021  

  Dragostea Dvoastra fata de Pruncul Iisus, nascut în 
saraca pestera a Betleemului acum 2000 de ani, o 
puteti dovedi printr-un "dar" (adus atunci de magi si 
închinaciunea pastorilor), anume o donatie financiara 
catre Sfânta noastra biserica, prin intermediul plicului 
de Craciun capsat în prezenta revista, si participarea 
dumneavoastra, alaturi de întreaga familie, la divinele  

 

Slujbe legate de Sărbătoarea Nașterii Domnului, 
începând cu orele 10:00 am: 

 
♦ Sâmbătă 25 decembrie -  Ziua de Crăciun 
♦ Duminică, 26 decembrie - A doua Zi de Crăciun  
♦ Luni 27 decembrie - A treia Zi de Crăciun  

(Sf. Stefan). În anticipatie, Va multumim! 
 
Calendare Românesti de perete, și, de buzunar, 

în Engleză pe anul 2022  
 

♦ Calendarele românesti de perete pe 2022, ne-
au sosit deja la epitropie, intr-un tiraj limitat.  

♦ De asemenea și Calendare de buzunar  
 
Adresati-va, va rugam, dlui Vasile Luca, Epitropul 
I al Bisericii. 

Comitetul de Nominare  
   
   Pentru alegerea membrilor consiliului parohial 

pe 2022, la adunarea generala parohiala, con-
vocata pentru data de duminica 30 ianuarie 
2022 (a se vedea scrisoarea de convocare, pe 
coperta interioara/finala), un comitet de 4 per-
soane va accepta "intentiile dvoastre" de a fi 
înscriși, în randul membrilor calificati ai paro-
hiei, pentru noul consiliu parohial pe 2022: 
părintele Constantin Alecse, dnul Marian 
Șerban, dna Antoaneta Rastian si dra Claudia 
Pugna. În eventualitatea ca doriti a fi unul din-
tre cei 25 de candidati ai consiliului parohial 
pentru 2022, va rugam sa dati de stire unuia 
dintre membrii comitetului de nominare.  

 
Sâmbata 1 ianuarie 2022 
 
Începutul Anului Nou 2022, Sărbătoarea Sf. Va-
sile și Praznicul Circumciderii Domnului,, vom 
avea Sf. Liturghie, orele 10:00 am, și Molitfele Sf. 

Vasile. 
Boboteaza, Joi 6 ianuarie 2022.   
♦ Sf. Liturghie, orele 10:00 am 
♦ Sfințirea Aghesmei Mari, orele 11:30 am 
 
Suntem chemati cu totii sa ne sfintim 
(sanctificam) viata noastra, casele noastre, la 
praznicul Botezului Domnului nostru Iisus Hristos. 
Biserica face aceasta de 2000 de ani.  
Nu uitati sa-l invitati pe preotul D-Voastra sa va 
sfinteasca casele, Bobeaza.  
 
Slujbă pentru Ziua Sf. Ion, Vineri 7 ianuarie 
2022 
♦ Sf. Liturghie, orele 10:am  
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Vin colindatorii, cum veneau odata, lerui ler  
Sa colinde-n seara asta minunata, lerui ler  
Dar lii gura-i arsa si li’s ochii-n lacrimi, lerui ler  
Prea degeaba sange, prea degeaba patimi, lerui ler,  
 

Gazdelor crestine sa-i primiti in casa, lerui ler  
Si cum se cuvine sa-i poftiti la masa, lerui ler  
Nii trimite sfantul sa ne-'ncerce mila, lerui ler,  
Domnii mari de astazi sa-si deschida vila, lerui ler,  
 

Sovaielnic pasu, mainile plapande lerui ler,  
Tremurat lii glasu, nu stiu sa colinde lerui ler,  
Daca stau la poarta si nu zic nimica, lerui ler  
Domnilor de astazi sa v’a apuce frica, lerui ler,  
 

Muta-i intrebarea ce rasuna afara, lerui ler,  
Am murit degeaba, ce-ati facut din tara, lerui ler  
Tot in frig si-n foame, tot cu maini intinse, lerui ler  
Pe la porti straine, ce ne stau inchise, lerui ler,  
 

Vin colindatorii cum veneau odata, lerui ler  
Sa colinde in seara asta minunata, lerui ler  
Dar lii gura-i arsa si li’s ochii-n lacrimi, lerui ler  
Prea degeaba sange, prea degeaba patimi, leruï ler  
.............................................................................. 
 

Exceptional! Versuri inspirate, melodie tulburatoare, 
mesaj meditativ...Din pacate, cumintenia specifica 
natiei noastre e asiguratoare pentru tacerea nesimti-
toare a invocatilor diriguitori apatrizi. Sărbătoarea 
Naşterii Mântuitorul Iisus Hristos este, prin excelenţă, 
sărbătoarea bucuriei. De aici, colindul „O, ce veste 
minunată!“.              

O CE VESTE MINUNATĂ 
 

O ce veste minunată,  
În Vetleem ni se-arată,  
Astăzi s-a născut,  
Cel făr’ de-nceput, cum au spus prorocii… 
Astăzi s-a născut,  
Cel făr’ de-nceput, cum au spus prorocii… 
 
 

Că la Vifleem, Maria,  
Săvârşind călătoria,  
Într-un mic sălaş, Lângă’acel oraş,  
A născut pe Mesia! 
Într-un mic sălaş, Lângă’acel oraş,  
A născut pe Mesia! 
 

Pe Fiul în al Său Nume,  
Tatăl L-a trimis în lume,  
Să se Nască, şi să crească,  
Să ne mântuiască. 
Să se Nască, şi să crească,  
Să ne mântuiască. 
 
 

Păstorii văzând o zare,  
Din cer o minune mare,  
Eu fluierau, Îngerii cântau,  
Şi cu toţi se bucurau!  
Eu fluierau, Îngerii cântau,  
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Colind pentru Romania 

 Domnii mari de astazi sa-si deschida vila, lerui ler!… 

 
 
 
Colind: Domnii mari de astazi sa-si deschida 

vila, lerui ler!…  Corul Barbatesc din Finteusul 



Să ne rugăm pentru cei în suferință 
 
Iarta-le Doamne greșelile cele de voie, și 
cele fara de voie...  Robilor Tai: 
 
♦ Alexandru Chiriță  
♦ Ana Maria (mama dnei Carmen Badescu) 
♦ Anatol Rezmerita 
♦ Anous Daniel Saffari 
♦ Aurica Raicu 
♦ Cristina Mondocea 
♦ Elena Gheorghiu 
♦ Florina Radulescu 
♦ Gheorghe Tasu 
♦ Ioana Gina Alexe 
♦ Jessica Arau 
♦ Nick Sadrapeli 
♦ Radu Paton 
♦ Silvia Ionita 
♦ Sultana Goga 
♦ Suzana-Dumitra 
♦ Teodora Dragomir 
♦ Vasilica Filip 
 

MULTUMIRI LA SFINTELE PASTI 2021 
 
Aducem mulțumiri speciale următorilor enoriași 
care au lucrat la buna desfășurare a activităților 
parohiale la Sfintele Paști 2021: 
 
♦ Părintele Iustin, co-slujire la Taina Sf. Maslu 
♦ Dumitru Popa – A adus sălciile la Duminica 

Floriilor 
♦ Ipodiacon Panait Cufuioti – a schimbat 

veșmântația în Biserica 
♦ Maria Salajan – a donat painea și vinul pentru 

Sf. Paști 
♦ Mary Comboianu – a oferit lumânările pentru 

slujitori la Sf. Înviere 
♦ Antoaneta Rastian, Mary Comboianu și Paula 

Matei – Decorarea Sf. Mormânt 
♦ Mariana Cadia, Viorica Hrimiuc și Daniela 

Gogea – Au pregătit “Sfintele Paști” 
♦ Marian Șerban, Ion Anton, Gabriel 

Vamvulescu, Viorica Scopu și Vasile Luca – 
Au coordonat procesiunile și celelalte activități 
liturgice, în Săptămâna Mare, și Sfintele Paști  

♦ Preotul paroh, familia Victoria și Anatol 
Resmeritsa, ajutați de Nastaca Cociuban au  

inițiat, coordonat și împlinit toate activitățile 
organizatorice, administrative și sacerdotale,  
pe toată perioada Postului Mare, Săptămâna 
Patimilor și Prăznuirea Învierii Domnului. 
Hristos a Înviat!  

Vinerea Mare, 2021 - Procesiunea cu Sf. Epitaf 
în sala mare, datorită pandemiei 
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Cu părintele Iustin Capsa, la Slujba Sf. Maslu, 
Săptămâna Patimilor, 2021 



Învierea Domnului nostru Iisus 
Hristos, 2 mai 2021 

 
Cu toate că și anul acesta, 2021, omenirea s-a 
aflat în plină pandemie, biserica a continuat să or-
ganizeze, la marele Praznice Împărătești, după Sf. 
Liturghie praznicală, agape frățești tradiționale.  
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Imagini de la Hramul Bisericii, 
20 iunie 2021 



Pastoral Visit of His Grace +Andrei, Vicar-Biship of ROEA 
 
On Saturday, 30 October 2021, with the blessing of His Eminence Archbishop Nathaniel, His Grace 
Bishop Andrei visited the parish of Holy Trinity in Los Angeles, California where he celebrated Great 
Vespers with Litia. Serving together with His Grace was the parish priest, V. Rev. Protopresbyter 
Constantin Alecse. An agape meal immediately followed in the parish hall for all present.  
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Easter 2021 Donations  
Donații de Paști 2021 

 
Dorim și pe această cale să mulțumim familiilor, 
care și-au dăruit generoasa lor ofrandă pecuniară, 
la Marele Praznic al Învierii Domnului 2021, după 
cum urmează: 
 
$ 25.00 – JoAnne M. Bleahu 
 
$ 35.00 – Cristina & Reggie Dissanayake (also 
$250.00 by PayPal) 
 
$ 40.00 – Fam. Cristian & Ana Calugarita,  
 
$ 50.00 – Fam. Dan & Aurelia David, Sofia Galiat-
satos, Fam. Ana Olar, IMO Nicolae Olar. Aceeași 
donație ($ 50.00) a fost făcută, însă omisă din 
buletinul trecut, și la Crăciunul anului 2020. Cu 
iertare!, Alexandru David, Mihai & Sanda Piti, 
Dumitru & Mariana Grigorut, Fam. pr. Constantin 
Lapustea din San Jose, Ioan Nistor, Maria Sala-
jan 
 
$ 80.00 - Daniela & Filofteea Saffari-Turlacu  
 
$ 100.00 – Fam. Radu Vamosiu, Ion & Maria 
Ciceu, Brian Rastian, Fam. Ana Olar, IMO Nicolae 
Olar. Aceeași donație ($ 100.00) a fost făcută, 
însă omisă din buletinul trecut, și la Crăciunul 
anului 2020. Cu iertare!, Cezar Sandulescu, 
Elena Kochunian (plus $ 100.00 ptr. Sf. Maslu), 
Constantin & Magdalena Goga, Anonim, Mihai 
Valentin, Cristina Chirita, Panait Cufuioti, Gabriel 
Jianu, Elena Kochunian, Elena & Alex Dragoi, 
Mariana & Constantin Goga, Catalin & Loredana 
Aldea, Constantin & Viorica Hrimiuc,  
 
$ 150.00 – Fam. Nicolae & Tana Grasu, Toma & 
Georgeta Balamaci, Ken & Isabela Riedel, 
George & Elena Arau 
 
$ 200.00 – Fam Edi & Antoaneta Rastian, George 
& Gina Cataloiu, Dna Ana Jude, Petrut si Adriana 
Pop, Elena Neagu, Rodica Sinescu, Constantin & 
Zoita Busu, Dumitru & Elena Nicolete, Vasile & 
Galina Luca   

$ 250.00 - Fam. Dumitru & Tudora Goga, 
Anonim, Vickie & Stelian Grasu și Maria & 
Constantin Arau,  
 
$ 300.00 – Fam Alex Chihaia 
 
$ 500.00 – Fam. Dan & Dora Tatoiu, Stefan & 
Mrylena Theodore ($ 20.00/lunar, prin PayPal 
& $ 50.00/ocazional/la Marila Praznice) 
$ 600.00 – Dra Lavinia Sadrapeli (autopay 
$50.00/lunar),  
 
$ 2000.00 – Fam Alexandru & Jaqueline But-
nareanu 
 
$ 2500 – Despina & Athanasious Bouras, IMO 
Sotirios (Baba) Bouras 
 

$ 5000.00 – Fam Jim & Laura Singleton 

PARASTASE ÎN LUNA DECEMBRIE, 2021 

♦ IMO - Adriana Gubovici (5 decembrie) 

IMO - Prof. 
Dumitru Turlacu 

(18 Dec.) 

Transmitem  
condoleanțele 

noastre îndoliate-
lor familii.  
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Activitati Financiare 2021 – Financial  Activities 

IMO - Victoria Myers & 

fratele Dumitru Caranfil 

(12 Dec.) 

IMO - Anca Maria Fanous, 

sora Valentina Stoicescu & 

fiica Nicole (12 Dec.) 



Pastoral Letter at The Nativity 
of our Lord Jesus Christ, 2021 
 

To the Clergy, Monas-
tics, and Faithful of the 

Orthodox Church in 
America, 

My Beloved Children in 
the Lord, 

 
CHRIST IS BORN! 
GLORIFY HIM! 
 
I greet you all today on 
this Great Feast of our 
illumination. At the Ves-
peral Divine Liturgy of 
Saint Basil the Great for 

this Feast we sing: 
 
When the Lord Jesus was born of the holy virgin, 
the whole universe was filled with light. The shep-
herds watched in the fields. The wise men wor-
shiped and the angels sang. But Herod was trou-
bled, for God had appeared in the flesh. He is the 
Savior of our souls! (Third Sticheron at “Lord, I 
Call”) 
 
The Lord’s entry into the world invites us all to 
pursue this spiritual illumination, which is Christ, 
the Wisdom of God Himself. In the Gospel we 
read of the shepherds who leave their pastures to 
find the Infant Christ. Likewise, Magi, the wise 
men from the East, traveled in pursuit of true Wis-
dom, which they found lying in a manger. They 
came at great cost and with great effort to worship 
Christ and offer their gifts to Him. In return, the 
darkness of their hearts was lifted, and they left, 
refusing to return to Herod, but instead “departed 
to their own country by another way” (Mt 2:12). 
 
But we know that not everyone wants this light 
that our Lord offers. Herod did not. We remember 
that he also pursued the Wisdom of God. But in-
stead of seeking illumination from Him, Herod 
sought His blood, preferring earthly power to 
heavenly blessings. His vision was too narrow to 
see that in trying to protect his throne he was 

keeping himself in the darkness of sin, igno-
rance, and selfish ambition. 
 
Seeing these examples before us, we need 
the light of Christ’s Nativity in our world dark-
ened with confusion, anxiety, and temptations. 
We might struggle to see this light in our suf-
fering world, racked by a pandemic, and with 
societal changes coming at an alarming rate. 
We acutely feel the words of St. Paul: “We 
know that the whole creation has been groan-
ing in travail together until now; and not only 
the creation, but we ourselves, who have the 
first fruits of the Spirit, groan inwardly as we 
wait for adoption as sons, the redemption of 
our bodies” (Rom 8:22–23). 
 
Be encouraged! It is into our world, “groaning 
in travail,” that our Deliverer is born. God in 
His love for mankind did not leave the world in 
darkness but came as its Savior. Even today 
Christ has “shone to the world the light of wis-
dom” (Nativity Troparion).  
We can see this light by unreservedly following 
the gospel and trading the earthly for the 
heavenly. Because of the light which shines 
from the cave this morning, the shadows of 
ignorance are dispelled and we are able to 
perceive the world as an object of God’s eter-
nal love. For Herod, Christ’s Nativity brought 
anxiety and a troubled heart. For us today, we 
are offered illumination and joy. Like the shep-
herds, Magi, and an-
gels let us behold the 
Incarnation of the Son 
of God with reverence 
and pious hope, in full 
knowledge that the 
“King of kings and 
Lord of lords” (Rev 
19:16) is born for our 
redemption. 
 
With all the blessings 
of the Feast, I remain sincerely yours in Christ, 

 
+ Tikhon 
Archbishop of Washington 
Metropolitan of All America and Canada 
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Pomelnic 

 
BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ„SFÂNTA TREIME” 

3315 Verdugo Rd., Los Angeles, CA 90065 – Tel. (818) 388-5483 

Email: constantinalecse@gmail.com 

 
Numele de Familie (2022) ____________________________________________ 

 

Părintele Constantin Alecse, duhovnic 

 

"Primeste, Doamne, jertfa aceasta pentru mila, viata, pacea, sanatatea, iertarea 

pacatelor a robului lui Dumnezeu” 

 

(CEI VII și CEI MORȚI) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Pomelnicul conţine numele celor dragi (numele primite la Botez). In pomelnic  

sunt trecuţi atât cei vii, cât şi cei răposați. Numele acestora sunt pomenite de preot la  

Sfintele slujbe: Proscomidie si la Sfânta Liturghie.  

VII 

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________ 

ADORMIŢI 

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________ 



BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ "SF.TREIME" 
(3315 Verdugo Rd., Los Angeles, CA 90065) 
 

CONVOCARE 
 

ADUNAREA GENERALA PAROHIALA, 2022 
 

31 Decembrie 2021 
 
Iubiti membri ai parohiei, 
 
Potrivit Regulamentelor Episcopiei noastre, Aricolul IX, 
Sec. 25, se convoacă Adunarea Generală Parohială a 
Bisericii Ortodoxe Române "Sf. Treime", pentru ziua de 
Duminica, 30 Ianuarie 2022, in biserica (adresa de 
mai sus), orele 12:30 pm, la finele Sfintei Liturghii, şi 
servirea de gustări uşoare, având următoarea: 
 
ORDINEA DE ZI 
 
1. Rugãciunea de invocare 
2. Apelul nominal 
3. Numirea prezidiului 
4. Aprobarea procesului verbal al ultimei Şedinţe a 
Consiliului  
5. Rapoarte: 

a) Preotul paroh 
b) Presedintele consiliului 
c) Presedinta Reuniunii Doamnelor 
d) Raportul Casierului Bisericii pe 2021 
e) Raportul Financiar- Cont de Mostenire (AMF)  
f) Aprobarea bugetului pe 2022 

6. ROEA/Cazul privind proprietatea din Sunland 
7. Incheierea probatoriului “Mostenirea AM Fanous” 
8. Recomandãrile Consiliului Parohial 
9. Alegerea Consiliului Parohial pe 2022 

(Comisia de nominare) 
10. Propuneri şi dezbateri 
11. Inchiderea Sedintei 
 
Invitam pe toti membrii parohiei noastre să participe, 
prin ideile lor constuctive, la aceastã sedinta. Dreptul 
de vot îl au numai acei enoriasi care si-au achitat 
membria/minimum de donatii la programul de Fagadu-
inte pe 2021 (până la data de 31 Decembrie 2021), si 
care sunt înscrisi pe listele oficiale parohiale, şi apro-
bate de Episcopie, si care indeplinesc toate conditiile 
prescrise de Regulamente. 
Ai dumneavoastra, Intru Hristos Domnul, 
 

Fr Constantin Alecse/Marian Serban 
Părintele Constantin Alecse, paroh 
Marian Serban, Preşedinte  

HOLY   TRINITY ROMANIAN ORTHODOX CHURCH 

(3315 Verdugo Rd., Los Angeles, CA 90065)   

 

CONVOCATION 
 

 THE PARISH GENERAL ASSEMBLY, 2022 
 

December 31, 2021  
 
Dear Parish Members,  
 
According to the by-laws of the Episcopate, Art-IX, 
Sect-25, the Annual Meeting of our Parish General 
Assembly of the Holy Trinity Romanian Orthodox 
Church in Los Angeles, is called to order for Sunday, 
January 30, 2022 at 12:30 p.m., immediately after 
the Divine Liturgy and the light luncheon, in the 
Church (address above): 
 
THE AGENDA IS AS FOLLOWS 
 
1.Opening Prayer 
2. Roll-Call 
3. Appointment of presidium 
4. Approval of minutes of last Parish Council meeting  
5. Reports: 

a) Parish priest 
b) Parish Council president 
c) Ladies Auxiliary president 
d) Treasurer's report for 2021 
e) Financial Report (AM-Fanous Estate)  
f). Approval of the 2022 Budget 

6. ROEA/Regarding Sunland property case 
7. Close of probate “AM Fanous Estate” 
8. Recommendations of the Parish Council 
9. Election of 2022 Parish Council 

(Nominating committee) 
10. Proposals and discussions 
11. Closing of meeting 
 
We invite all of the parish members to attend this 
meeting and contribute with their constructive ideas 
to the progress of our parish life. The right to vote at 
the meetings is held only by the ones who have paid 
their 2021 dues/minimum pledge dues, until Decem-
ber 31, 2021 - according to the membership lists sub-
mitted and approved by the Episcopate’s office, and 
fulfill all the conditions of the by-laws. 
Yours in Christ, 

Fr Constantin Alecse/Marian Serban 
Fr. Constantin Alecse, Parish Priest 
Marian Serban, President     
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To:  
"Thy Nativity, O Christ our God,  

has shown to the world the light of wisdom; 
for by it, those who worshipped the stars 

were taught by a star to adore Thee 
the Sun of Righteousness, 

and to know Thee, the Orient from on high. 
O Lord, glory to Thee."  

Câteva amintiri de suflet din vremurile dinainte de COVID-19 când colindătorii de la Biserica Sfânta Treime colindau 
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